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Probă scrisă la CHIMIE ANORGANICĂ I (Nivel I /Nivel II)  

      
 
Subiectul II  (30 puncte)       Varianta 031 
 
Subiectul D 
Permanganatul de potasiu (KMnO4 ) în mediu de acid sulfuric serveşte în chimia analiticǎ  
pentru determinarea volumetrică a apei oxigenate (H2O2); se formează sulfatul de  
mangan(II), sulfat de potasiu (K2SO4), apă şi oxigen.  
1. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice dintre permanganatul de potasiu, acidul sulfuric şi apa 
oxigenatǎ şi notaţi coeficienţii stoechiometrici.        4 puncte 
2. Calculaţi concentraţia molară a unei soluţii care are densitatea 1,3 g/ mL şi se obţine prin 
dizolvarea a 63,6 g KMnO4

.în 400 g de apă.      4 puncte 
3. Notaţi ecuaţiile reacţiilor chimice care au loc la electrozii unui element al acumulatorului  
cu plumb şi ecuaţia reacţiei chimice generatoare de curent electric, în timpul descărcării 
acestuia.          4 puncte 
4. Calculaţi cantitatea (moli) de clorură de potasiu, KCl, necesară pentru a prepara  
500 grame soluţie KCl de concentraţie procentualǎ masicǎ 8% .   2 puncte 
5. Indicaţi o metodǎ de protecţie anticorosivǎ a unui metal.     1 punct 
 
Subiectul E 
Reacţia clorului cu hidrogenul stă la baza obţinerii industriale a acidului clorhidric. 
1. Calculaţi volumul (litri) de HCl, măsurat la 270C şi presiunea 2 atm, ce se poate obţine din 
reacţia a 200 g hidrogen cu cantitatea stoechiometrică de clor. Scrieţi ecuaţia reacţiei 
chimice care are loc.          4 puncte 
2. Determinaţi concentraţia molarǎ a ionilor hidroniu, [H3O

+], într-o soluţie de acid clorhidric 
cu pH = 3. Indicaţi culoarea turnesolului în această soluţie.     3 puncte 
3. Notaţi semnificaţia noţiunii reacţie de neutralizare.     2 puncte 
4. Calculaţi concentraţia molară a soluţiei rezultate prin amestecarea a două volume egale 
de soluţie de H2SO4 având concentraţiile molare 0,2M, respectiv 0,4M.  4 puncte 
5. Scrieţi ecuaţia reacţiei chimice de neutralizare a unei baze slabe cu un acid slab.  
           2 puncte 
Mase atomice: H-1, Cl-35,5, O-16, S – 32, K-39, Mn-55. 
 


